Välkommen

VALP
Din nya familjemedlem

SVENSKA KENNELKLUBBEN
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VÄLKOMMEN VALP

I den här broschyren ger vi dig
tips och råd inför er första tid tillsammans.
Det är mycket att tänka på och lätt att
glömma vaccinationer, försäkringar och
annat viktigt när allt man vill bara är
att njuta av sin valp.
De första veckorna går väldigt fort,
passa på att dra in valpdoften i näsan,
le åt nyfikenheten och den typiska valpigheten
och gör valpens flytt till dig så lustfylld
och smidig som möjligt.

Illustration: Västgötaspets. Omslagsbild: Shetland sheepdog.
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Nu är valpen äntligen din. Vi hoppas att ni får många härliga och roliga år tillsammans.

Grattis till din nya familjemedlem!
När du hämtade valpen hos uppfödaren är det inte säkert att
du minns all information du fick. Det är lätt att glömma
omvärlden när man sitter med ett litet knyte i famnen.
Förhoppningsvis valde du en uppfödare som
sett till att alla papper är i ordning och att
du fått med dig all dokumentation hem. De
flesta uppfödare brukar också skicka med en

lista över vad och hur ofta hunden ska äta,
när den ska avmaskas och när den ska vaccineras. Du bör också få med information
om hundens försäkringsskydd.

Enligt Svenska Kennelklubbens grundregler, som alla uppfödare
är skyldiga att följa, ska en valp levereras med:



Något av Svenska Kennelklubbens förtryckta köpeavtal, utan ändringar eller
tillägg.



Registreringsbevis i SKK, där även
hundens id-märkning ska framgå.



Valp-/veterinärbesiktningsintyg som
inte är äldre än sju dagar.



Blankett för anmälan om ägarskap
i Svenska Kennelklubbens och Jordbruksverkets register.
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Valpens nya hem
När du kommer hem med din valp
är allt nytt och spännande.
Utrustning
Det finns hur mycket som helst att köpa till
din hund, men det enda du behöver skaffa
innan du hämtar valpen är:







vattenskål och matskål
något skönt att ligga på
halsband och koppel
ett par tuggleksaker
bajspåsar

Valpsäkra hemmet
När du kommer hem med din valp är allt
nytt och kan kännas skrämmande för valpen.
Låt valpen bekanta sig med sin nya omgivning, visa den var den har sin sovplats, sin
matplats och sin vattenskål.
Plocka undan saker du är rädd om; fina
mattor, skor, barnens leksaker och se till
att du har ett alternativ att erbjuda valpen
om den börjar tugga på något du inte vill
att den ska tugga på.
Valpens mat
Om du har fått en foderlista från uppfödaren
bör du följa den. Uppfödaren har erfarenhet
av just din hundras och vet vilken mat som
passar din valp just nu. Experimentera inte
för mycket, mår hunden bra av det foder du
ger den finns det ingen anledning att byta.
Titta på din hund, är den frisk och pigg?
Är pälsen i god kondition? Funkar magen
som den ska? Om du kan svara ja på dessa
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Du bör också ha kollat med uppfödaren
vilken mat valpen är van vid, det är onödigt
att byta foder utan någon särskild anledning.
Har du andra frågor kring vad din hund
behöver, kontakta uppfödaren.

frågor är det sannolikt så att det foder du
ger hunden fungerar bra.
Farlig mat
Det finns en hel del mat som är direkt skadlig
och ibland till och med dödligt farlig för en
hund. Bland det farligaste är choklad, ju
högre kakaohalt desto farligare. Avokado,
rå broccoli, nötter, vindruvor, fågelben, pepparkakor, saffran, majskolvar, russin, ojäst
deg och lök i alla former ska du inte ge
din hund.

Ensam hemma
Hundar är flockdjur och måste därför tränas
på att vara ensamma. Du kan börja träna
din valp när den gjort sig hemmastadd och
känner sig trygg i sitt nya hem.

Hund i bur – vad gäller?

Vuxna hundar kan lämnas ensamma några
timmar om dagen, en del lär sig snabbt
medan andra kan tycka att det är jättejobbigt att vara ensamma i bara tio minuter.

 Det är förbjudet att hålla hunden i bur

Din valp ska du förstås inte lämna ensam
annat än mycket korta stunder, så den vänjer
sig. Gör ingen stor affär av att du går, inga
avskedsceremonier, och sover den ska du
absolut inte väcka den. Utnyttja vanliga
vardagssituationer när ni tränar, som när du
ska gå ut och kasta soporna, gå till tvättstugan, hämta posten och liknande.

Läs mer på www.skk.se och
www.jordbruksverket.se.

Rumsrenhet
En valp blir oftast rumsren vid cirka sex
månaders ålder. Vissa lär sig snabbt medan
det kan ta lite längre tid för andra.

Får man ha sin hund instängd i en bur
hemma? Svaret är rakt och tydligt: Nej,
det får man inte, inte ens i två minuter,
då bryter man mot lagen.
inomhus – om burens dörr inte är borttagen helt och hållet. Att ha burdörren
öppen räcker alltså inte.

Det är mycket att tänka på när man är
nybliven hundägare. På Köpahund.se
finns massor av tips och råd om den
första tiden med din valp och unghund.
Läs mer på
www.köpahund.se
och vår Facebooksida
Hund för alla – Köpahund.se

Valpar kissar vanligen efter att de sovit, ätit
eller lekt och bajsar vanligtvis direkt då de
vaknar och en liten stund efter att de ätit.
Lär dig att förstå valpens signaler. Valpen
kan bli lite orolig när den blir nödig, kanske
gnäller den lite när den försöker hitta en
lämplig plats. Lyft upp den och bär ut den
och beröm den när den gör ifrån sig. Du får
absolut inte bestraffa
valpen om den råkar
kissa eller bajsa inomhus, det gör valpen
otrygg och stressad
eftersom den från
början inte förstår
skillnaden mellan att
uträtta behoven inomhus och utomhus.
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Du och din valp
När du kommer hem med din valp är förmodligen vänner,
släkt och grannar nyfikna på den nya familjemedlemmen.
De första dagarna
Ta det lite lugnt i början, låt valpen vänja
sig vid sin nya flock, det vill säga du och den
närmaste familjen, innan du presenterar den
för en större krets. Finns det barn i familjen
måste de lära sig läsa av hundens kroppsspråk, låta den äta, dricka och sova i fred.

innan den börjar äta och innan den hoppar
ur bilen.
Lär din valp att det inte är okej att hoppa
och skälla på folk. Men de första månaderna
ska det mesta vara lek och nöje, ingen hård
träning eller långa promenader.

Låt valpen sova nära din säng så att du
märker om den behöver gå ut och rastas
nattetid och ta för vana att alltid gå ut med
den efter lek, mat och vila.
”Husregler”
Vill du ha hunden i sängen eller soffan? Låta
den sitta med vid bordet eller ej? Sådant är
bra att ha fattat beslut om i förväg, så att
du själv vet vad som gäller. Valpen lär sig
ganska snabbt vad som är okej och inte. Det
du lärt den från början är lite knepigt att
vänja den av med sedan, när den blir större.
Träna valpen
Ett par saker är bra att börja träna på nästan
direkt – inkallning och kontakt! Det kommer du att ha nytta av hela livet med din
hund.
Att din hund kommer när du ropar eller
visslar på den är ett måste. Det kan vara
livsfarligt för både hunden, dig och andra
människor om inkallningen inte sitter när
hunden exempelvis är på väg att springa ut
på en trafikerad väg.
Några bra kontaktövningar är att hunden
tittar på dig och så att säga ber om lov, till
exempel innan den går ut genom dörren,
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Gå på kurs
Både du och din hund har stor nytta av att
gå på kurs. Över hela landet finns klubbar
och privata instruktörer som håller kurser.
Börja med en valpkurs eller en kurs i vardagslydnad, där ni tränar på kontakt, på att gå i
koppel, komma på inkallning, umgås med
andra hundar och människor – kort sagt
sådant en hund behöver lära sig för att kunna
fungera i ett modernt samhälle.
Därefter finns kurser i allt från rallylydnad och
freestyle till kantarellsök och hundmassage.
Du hittar olika kurser exempelvis på
Svenska Brukshundklubbens webbplats
www.brukshundklubben.se
Du kan även träna på egen hand med appen Duktig hund!, www.skk.se/duktighund

Lär känna din hund
Även om hundar har rastypiska drag
är alla individer med sin egen personlighet.
Det är viktigt att du lär dig ”läsa” din hund,
lär dig vad den tycker om och inte och hur
den reagerar i olika situationer. Förutom att
tillfredsställa hundens fysiska behov, är det
din uppgift att lära din hund hur världen
funkar. Det är du som ska se till att din valp
blir en stabil och trygg hund.
Hantera din hund
Hundar kommunicerar med hela kroppen.
Valpens mamma har slickat och pysslat
med den och tillrättavisat den när den gjort
något hon ogillat. När du tar i valpen ska
den känna genom ditt sätt att hålla i den
om du är på lekhumör, lugn, bestämd, eller
tillrättavisande. Känslor förmedlas genom
kroppskontakt. Ju mer du hanterar din valp
genom att klappa och pyssla med den, desto
mer lätthanterlig blir den i olika situationer.
Lek med din hund
Leken är ett bra sätt att lära känna varandra,
både du och din valp ska tycka att leken är
rolig. Lär valpen att människor inte leker
på samma sätt som hundar; valpar bits. Om
den biter för hårt eller blir våldsam i leken,
gå därifrån och gör något annat, ge valpen
några leksaker den kan bita på i stället. Jaga
aldrig valpen och kasta inte saker, det kan
bli för mycket spring för en liten valp. Göm
saker i stället så valpen får lite mental träning
genom att leta.

Hundens språk
Hundar kommunicerar med sina kroppar
och använder olika signaler både för att
lugna sig själva och för att meddela sig med
andra. De använder betydligt fler signaler
än vi har möjlighet att uppfatta. Försök lära
dig hundens språk. Hur beter sig valpen då
den är glad, stressad, avslappnad, osäker,
nyfiken eller kissnödig? Då är risken för att
ni missförstår varandra betydligt mindre.
Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – BPH
Vill du veta mer om din hunds mentalitet?
Nu finns Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning BPH på flera håll
i landet. Den är utformad för att passa alla
hundar, oavsett ras.
Hundens reaktioner beskrivs och ger sammantaget en uppfattning om hundens mentalitet och personlighet. Föraren, vanligtvis
du som hundägare, går beskrivningsbanan
tillsammans med hunden.
Hos arrangörer som har resurser för att erbjuda kurser eller problemlösning kommer
de hundägare som så vill att kunna få råd
och träningshjälp.
Läs mer om BPH på www.skk.se
Har du en hund av en ras som ligger under
Svenska Brukshundklubbens ansvarsområde, heter den beskrivning du ska välja
MH – Mentalbeskrivning Hund.
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Miljö
Oavsett var du bor behöver din valp
tränas för att vänja sig vid sin omgivning.
Hund i bostadshus
I hyreslagen finns inget specifikt som berör
hund i flerfamiljshus, men tänk på att ta
hänsyn till dina grannar så att varken du eller
din hund uppfattas som störande. Att du
rastar din hund på gården är sällan särskilt
uppskattat, eller att din hund skäller så fort
någon rör sig i trapphuset.
Stadshunden
I städer finns många utmaningar för både
hund och hundägare; en massa oväntade
ljud, trafik, svängdörrar, rulltrappor, bussar
med mera. Hundar mår bra av stimulans
i lagom dos, men låt valpen vänja sig vid
stadslivet i lugn takt.

Läs mer i
vår broschyr!
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Miljöträning
För att valpen ska känna sig trygg och lära
sig att slappna av i olika miljöer behöver du
träna med den. Börja med att besöka olika
miljöer så lär den sig snart att det inte är något konstigt. Är du trygg, blir hunden trygg.
Förslag på miljöträning:

 gå i olika typer av trappor
 åka hiss, bil, buss och tåg
 parkeringshus
 trafik- och stadsmiljö
 motionsspår
 skola

Visa hänsyn mot din omgivning, låt
inte din hund springa lös på allmän
plats och plocka upp efter din hund!

Vård och omsorg
Lär dig hur din hund beter sig när den är frisk,
då är det lättare för dig att se när hunden inte mår bra.
Regelbunden hälsokontroll
Ta för vana att regelbundet undersöka din
valp för att upptäcka om något inte är som
det brukar. Vänj valpen tidigt vid att du
klämmer och känner på den, kollar tänder
och öron, kollar tassar och klipper klor.
Håll också koll på hundens vikt och på
hundens temperatur, som normalt ska ligga
på 38–39 grader.
Gör det också till en vana att borsta hundens
tänder för att undvika plack och tandsten
som på sikt kan leda till inflammation,
blödningar, smärta och tandlossning.

Husapotek
Gör i ordning en egen necessär för hunden
där du förvarar klotång, fästingplockare och
tops. Här kan du också förvara hundens
första-hjälpen-kit. Är olyckan framme kan
du snabbt få fram det du behöver, till
exempel:
 blodstoppare
 bomull
 desinfektionsmedel
 febertermometer
 gasbinda

Att klappa en hund är rena
hälsokuren. Blodtrycket sjunker,
pulsen går ner och mängden
oxytocin (s.k. lugn-och-ro-hormon)
ökar vilket ger avkoppling
och välbefinnande.

 kompresser
 kirurgtejp
 sax
Tips! Skriv upp numret till din veterinär och
till närmaste jouröppna djursjukhus. När
skadan väl är skedd kan det bli bråttom och
ont om tid att leta telefonnummer.
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Vaccination
Vi rekommenderar att du regelbundet vaccinerar din hund. Då har den ett gott skydd
mot allvarliga och smittsamma sjukdomar.
Hundar bör vaccineras mot valpsjuka,
hepatit och parvovirus (trippelvaccination)
samt mot kennelhosta (parainfluensa).
Grundvaccinationen brukar uppfödaren se
till att valpen får vid cirka 8 veckors ålder,
därefter ska ytterligare vaccination göras
vid 12 veckors ålder och sedan då hunden
är cirka ett år gammal.
Mer information om vaccinationer kan din
veterinär hjälpa dig med!
Avmaskning
Valpar bör avmaskas enligt rekommendation. Rådgör med din veterinär om du har
frågor.
Maskmedel finns att köpa receptfritt på
apotek.
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Kastration
Under senare år har det blivit allt vanligare
att kastrera både hanhundar och tikar utan
veterinärmedicinska skäl. Orsakerna varierar, vissa hundägare hoppas att hunden ska
bli mindre stressad av löptikar eller mer
lätthanterlig i andra situationer. För andra
väcks tanken av att en annan hundägare
gjort samma sak eller av att en veterinär
ställer frågan. Det har också blivit vanligare
att hunddagis slentrianmässigt ställer krav
på att hanhundar är kastrerade, oavsett om
det behövs eller inte.
Det är oroande att ett stort antal hundar
kastreras i tidig ålder, utan medicinsk eller annan orsak. En kastrering skapar en
hormonell balansstörning som kan påverka
hunden på flera sätt.
Efter den 1 januari 2017 får kastrerade hanhundar inte delta på hundutställning.

Resa med hund
Din hund kommer säkert att följa med på en och annan
resa genom livet, både i vardagen och på semestern.
Kollektivtrafik
Det går ofta bra att ta med sig hunden på
tåg, buss, tunnelbana, spårvagn och på flyg.
Ta reda på vilka regler som gäller för det
transportsätt du väljer.
Hund i bil
I bilen ska hunden sitta säkert i en fast
förankrad bur, bakom gallergrindar eller
med ett hundsäkerhetsbälte. Du är skyldig
enligt lag att se till att hunden sitter säkert
och inte far fram som en projektil om du

måste göra en snabb inbromsning eller råkar
ut för en olycka.
Resa utomlands
För resor utanför Sverige gäller att hunden är
chipmärkt, vaccinerad och har ett hundpass.
Ta i god tid reda på vad som gäller för resor
till andra länder, för vistelse i utlandet och
vad som gäller vid hemresa.
Läs mer om transporter och om utlandsresor
på www.jordbruksverket.se.
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KYLAREN

Varm bil – en dödsfälla!
Temperaturen inne i en bil kan stiga
snabbt även om det inte är så varmt
ute. Hundar kan inte reglera värme på
samma sätt som människor. I värsta
fall kan det leda till att de avlider av
värmen!
Hitta ägaren till en hund i en varm bil
Skicka ett sms med bilnumret till 72 503, (Avgift 3:- + vanlig sms-avgift). Du får då ett svar

med ägarens namn och bostadsort. Sök via
nummerupplysningen eller på internet för att
få hundägarens telefonnummer och kontakta
denne.

Vid en akutsituation
Om situationen verkar akut, se till att hunden
kommer ut. Att krossa en bilruta räknas i det
fallet enligt Brottsbalken 24:4 som nödvärn.
Se om möjligt till att ha ett vittne och ring
polisen först.

Lämna aldrig en hund i varm bil! Scanna koden och läs mer

VINTERTIDER

Lämna aldrig din hund i en varm eller kall bil!

Lämna inte din hund
i en kall bil

TEMPERATUR I BILEN
Klockslag Temp ute

Väderlek

Temp i bilil

08.30
09.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30

sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol

+23°
+38°
+47°
+50°
+52°
+52°
+50°

+22°
+22°
+25°
+26°
+27°
+27°
+28°

Källa: SKK 2014

Tänk på att inte lämna hunden utan
tillsyn i bilen om temperaturen sjunker
under -5°C.

Svenska Kennelklubben – hundägarnas riksorganisation I 08-795 30 00 I www.skk.se/hundivarmbil

På skk.se kan du
ladda ned våra
kampanjaffischer.
Dela ut eller sätt
upp dem där det
kan göra skillnad!

Ett hundtäcke och ett värmande underlag
för hunden att ligga på är bra att ha med
vid bilresa vintertid.
Mer tips och råd på www.skk.se
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Id-märkning och ägaranmälan
Din valp ska redan vara id-märkt när du
hämtar hem den från uppfödaren!
Valpen ska vara id-märkt när du hämtar
den hos uppfödaren, antingen med mikrochip eller med en tatuering i örat. Men
id-märkningen är bara första steget!

Sedan 2001 driver Jordbruksverket ett centralt hundregister, dit du också ska anmäla
registrering av hund. Information om aktuell avgift finns på www.jordbruksverket.se.

Om din hund springer bort räcker det inte
med själva märkningen. Anmäl dig till SKKs
ägarregister DjurID.se så att vi kan få tag på
dig om någon hittar din hund och kontaktar
oss. Polisen har tillgång till registret dygnet
runt. Och du, det kostar dig ingenting,
uppfödaren har redan betalat avgiften.

På www.skk.se kan du läsa mer om hur du
gör om din hund sprungit bort – och vad
du ska göra om du själv hittat en hund
och vill få tag på ägaren. Här får du också
information om hur du lämnar eller ändrar
dina kontaktuppgifter till registret!

katt på webbplatsen.
Sök ägare till upphittad hund eller
bort eller återfunnits
Anmäl hund eller katt som sprungit
till oss via mejl eller telefon.

för 163 85 Spånga E-post: djurid@skk.se Telefon: 08-795 30 50
SKKs ägarregister
DjurID.se – tret
Ägarregis katter
och
hundar

stavlan.
ken eller på anslag
spara i plånbo
ta oss.
ha fler, kontak
eller om du vill

DjurID.se

t
Ägarregistre
för din hund
tt
och ka

Spånga
gister 163 85
se – SKKs ägarre
08-795 30 50
.se Telefon:
: djurid@skk

öppet dygnet
DjurID.se –
ar på året!
runt, alla dag

DjurID.se – SKKs ägarregister, Box 771, 191 27 Sollentuna
djurid@skk.se • 08-795 30 50 • www.djurid.se
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Försäkra hunden
Med en försäkring kan du ge din hund den
bästa veterinärvården utan att det blir alltför dyrt.
Vi rekommenderar att du tecknar en försäkring så snart du fått hem valpen, helst
samma dag och att du sedan regelbundet ser
över hundens försäkringsskydd. För att få
bästa möjliga skydd ska du försäkra valpen

Agria
har i mer än
125 år jobbat med
specialiserad inriktning
för djur- och grödaförsäkring.
Agria är en del av
djurvärlden.

Se till att teckna
försäkring så fort
som möjligt efter att
du fått hem valpen. Hos
Agria har du då möjlighet
att få en karensfri
försäkring.

innan den fyllt fyra månader.
Som medlem i någon av Svenska Kennelklubbens länsklubbar har du 10 % rabatt
på priset hos Agria Djurförsäkring.

Hos Agria
kan hundens egna
försäkring ersätta
kostnader för dolda fel
om uppfödarens dolda
felförsäkring är maxersatt, till exempel.

Agria har
branschens mest
generösa öppettider för direktreglering.

Hos Agria
kan du även teckna
Agria
försäkring för din
har inga olika
äldre hund för både
beloppstak för olika
sjukdomar och
behandlingar eller diag
skador.
noser. Allt som ersätts ersätts
upp till respektive försäkringsbelopp för veterinärvård,
medicin och
rehabilitering.

Hos Agria är
hunden lika trygg
livet ut – ersättningsbeloppet i veterinärvården sänks inte när
den blir äldre.
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VI HAR SLÄPPT

423

NYA
HUNDFÖRSÄKRINGAR...

...TILL ATT BÖRJA MED
...TILL
•

ANPASSAD
FÖR DIN HU
ND
UTÖKAD

SJÄLVRIS
– 135 DAG KPERIOD
AR
• REHAB
OCH MEDIC
IN INGÅR
• MÖJLI
GHET AT T
MAXBELOP UTÖK A
PET

Olika men lika trygga! För att du ska veta precis vilken försäkring du ska
välja, har vi nu släppt 423 specialanpassade försäkringar för vanliga och
ovanliga hundraser. Vår skadestatistik sträcker sig långt tillbaka. Därför vet
vi att behov, risker och besvär varierar kraftigt hundraser emellan. Om du
försäkrar din valp innan den blir fyra månader får du dessutom det mest omfattande skyddet till 30 % rabatt första året. Vi gör det enkelt att vara trygg.

Vill du veta mer? Ring 0775-88 88 88 eller
gå in på agria.se för att hitta din lokala säljare.
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.
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FRI FLYTT
TILL AGRIA

Hunden och lagen
Det är ditt ansvar att sätta dig in i de
lagar och bestämmelser som gäller.
Som hundägare har du ett stort ansvar, inte
bara för att ta hand om din hund utan också
för att leva upp till de krav och förväntningar
som samhället har. Det är ditt ansvar att sätta
dig in i de lagar och bestämmelser som gäller.
Strikt ansvar
Du som äger hunden, eller personen som
har hand om hunden, är alltid ansvarig för
vad hunden gör. Du är skadeståndsskyldig
för vad din hund ställer till med, oavsett
hur skadan kom till. Till och med om en
okänd, aggressiv hund hoppar över staketet
till din trädgård och din hund reagerar genom att bita inkräktaren. Kontrollera att
ansvarsförsäkring ingår i din hemförsäkring,
annars kan det bli riktigt dyrt.

till Jordbruksverkets föreskrifter om skötsel
och tillsyn av hundar.
Tillsynslagen
Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och
katter föreskriver att djuren ska hållas under
sådan tillsyn och skötas på ett sådan sätt
”som med hänsyn till deras natur och övriga
omständigheter behövs för att förebygga att de
orsakar skador eller avsevärda olägenheter”.
Brott mot tillsynslagen kan leda till böter,
att hunden omhändertas eller förbud att
ha hund.

Lokal ordningsstadga
Varje kommun har en lokal ordningsstadga för vad som gäller vid rastning av hundar, koppeltvång, tillträde till badplatser,
kyrkogårdar och andra allmänna platser.
På din kommuns webbplats finns ytterligare information.
Djurskyddslagen
Djurskyddslagen (1988:534) är till för att
skydda djuren, ”Djur ska behandlas väl och
skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.”
står det i 2§. Du är skyldig att känna till
och följa lagstiftningen samt även att känna

Mellan 1 mars och 20 augusti ska hundar
hållas under sådan tillsyn att de hindras
från att springa lösa i marker där det finns
vilt. Håll din hund kopplad om du inte har
absolut kontroll över den. Under resten av
året är du ansvarig för att hunden inte driver
eller förföljer vilt, undantaget situationer då
hunden deltar vid jakt under jaktsäsong.

Hunden bryr sig inte om att du är trött, deppig eller sur. Den möter
dig med ett glatt svansviftande oavsett vilket humör du är på.
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GOD HÄLSA ÄR
GRUNDEN TILL ETT
FANTASTISKT LIV
ROYAL CANIN® SIZE HEALTH NUTRITION
Näringsanpassad kost för valpar är en
viktig byggsten för valpens optimala
tillväxt och framtida hälsa. Våra
tillväxtfoder är mycket lättsmälta och
bidrar till en god utveckling av valpens
immunsystem.
Du kan läsa mer om produkterna på
royalcanin.se

FÖDELSEN AV ETT
HELT NYTT
SEGMENT FÖR
VALPAR
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Ny blå färgemblem för alla
JUNIOR-produkter
Nytt namn: PUPPY

© ROYAL CANIN® SAS 2018 - All Rights Reserved.

Du är väl medlem i Pet Care Club? Läs
mer på vår hemsida.

Året runt
Varje årstid har sin tjusning, men också sina faror.
Här kommer lite tips och råd att tänka på.
Vår
Efterlängtad av många – men se upp för
svaga isar. Tänk också på att valpar och
unghundar som inte fått sin riktiga päls
behöver mer skydd mot kyla än vuxna
hundar. Redan när temperaturen ligger
runt noll grader kan du behöva hjälpa din
hund att hålla värmen, exempelvis med ett
hundtäcke.
Klipp pälsen runt trampdynorna om det
behövs, smältande snö bildar snabbt isklumpar på tassarna och kyler ner valpen. Sand,
grus och salt fastnar lätt i snöklumparna,
torka tassarna noggrant efter promenaden!
Våren är också en tid då fästingar, ormar, bin
och andra djur vaknar efter vintervilan. Sök
igenom din valp dagligen. Fästingar sprider
sjukdomar och ju fortare du tar bort dem
desto mindre är risken att valpen smittas.
Ormbett kan påverka hjärta, lever och njurar. Blir valpen biten, håll den i stillhet för
att begränsa spridning av giftet i kroppen
och kontakta veterinär.
Stick från getingar och bin kan också vara
farliga för en liten valp. Kyl ner sticket med
kallt vatten och håll koll på om valpen blir
slö, hässjar mycket eller verkar allmänt
påverkad. Kontakta veterinär.
Sommar
Sol, bad, uteliv och semester. Tänk på att
resa säkert med valpen oavsett om ni reser
på land eller till sjöss. Lämna den aldrig
i en varm bil, bind aldrig fast kopplet i

dragkroken då ni rastar och se till att den
får rasta och dricka regelbundet.
Köp en flytväst till valpen om ni ska ägna
sommaren åt bad- och båtliv. Vuxna hundar
kan ofta simma men det händer att valpar
och unghundar drunknar. Håll koll på
valpen om ni har swimmingpool! Låt aldrig
hunden bada i vatten med synlig algblomning. Alger är giftiga för lever, hjärta och
njurar. Hundar med tjock päls kan drabbas av fukteksem – torka valpen ordentligt
efter bad.
Sommaren brukar också innebära lite andra
matvanor för oss människor, vi har picknick,
grillar och äter utomhus. Valpar är nyfikna
och glupska och det händer att de får i sig
kotlett- eller fiskben, plastförpackningar,
kasslernät, majskolvar, glasspinnar och annat
som lätt fastnar i tarmsystemet. Ju längre
det sitter fast, desto större risk att magen
och tarmarna skadas. Om du misstänker att
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din valp har ätit något olämpligt, kontakta
veterinär snarast.
Skulle valpen få i sig råttgift, ta den genast
till veterinär som får ge valpen kräkmedel.
Försök inte framkalla kräkning på egen
hand, det kan göra mer skada än nytta.
Lär dig att lägga tryckförband. Det finns
mycket att skära sig på under sommaren
såsom förpackningar, glas och kapsyler. Stora
skärsår måste sys inom ett dygn.
Olycksfall drabbar även valpar. Ta reda på
vilka öppettider din veterinär har under
sommaren och skriv upp telefonnumret till
närmaste jour- eller djursjukhus.
Höst
Många djur som kan stickas, bitas eller på
annat sätt skada din valp finns i skog och
mark långt in på hösten. Håll koll på valpen
under skogspromenaden och låt den inte
springa lös så att den kan skrämma de vilda
djurens ungar.
Lämna aldrig hunden ensam i bilen. Soliga
höstdagar kan temperaturen snabbt stiga
och bli livsfarlig. Är det däremot kyligt blir
bilen snabbt kall och valpen kan bli nerkyld
på relativt kort tid. Se till att den har något
varmt underlag i bilen.
Vinter
Rör på er när ni är ute, att sitta still i kylan
kan ge valpen urinvägsinfektion. Behöver
den lite extra värme, köp ett hundtäcke.
Lek inte med valpen på hala/isiga underlag,
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det är lätt att den halkar och sträcker sig.
Glykol (kylarvätska) är på grund av sin söta
smak attraktiv för hundar. Förvara glykol
utom räckhåll för valpen och skulle den råka
få i sig något, kontakta veterinär omgående.
Kom ihåg att använda reflexer både till dig
och din hund!
Jul
Julmaten är inget för en liten valp. Rökt,
salt och fet mat och julgodis, framför allt
choklad, kan vara livsfarligt för valpen.
Pepparkakor, saffran, ojästa degar liksom
julklappspapper och paketsnören är sådant
som valpen definitivt inte mår bra av att få i
sig. Detsamma gäller glitter, tomtebloss och
allehanda pynt. Du anar inte vad veterinärerna får plocka bort ur hundmagar under
julhelgerna. Lär valpen tidigt vad den får
och inte får leka med och ge den samma mat
som den brukar få, även om du själv stoppar
i dig lite extra av allt det goda.
Nyår
Fest, god mat, champagne och fyrverkerier
– det är vanligtvis så många firar nyåret.
Smällare och raketer är däremot inte lika
uppskattat av våra fyrfota vänner, och en
del hundägare beskriver nyårshelgen som
ett rent helvete. Så många som ungefär en
tredjedel av Sveriges hundar är skotträdda,
djurens känsliga öron uppfattar smällarljud
som en intensiv smärta som ger upphov till
stark rädsla.

Duktig hund!
– SKKs nya app
med träningstips
Svenska Kennelklubben har tillsammans med Better Dog Academy
utvecklat appen Duktig hund!
Appen består av över 30 filmer om
valpträning, vardagslydnad och aktivering. För dig som är nybliven hundägare
är Duktig hund! ett sätt att få en riktigt
bra start tillsammans.
Lycka till med din hundträning!

Veterinärbesök i mobilen.
Få råd, diagnos eller remiss när det passar dig.
Ladda ner appen eller läs mer på firstvet.se
Du som ägarregistrerar din hund eller katt på DjurID.se får första
besöket gratis hos FirstVet. Gäller under djurets första levnadsår.

FÖRSTA BESÖKET

GRATIS
MED DJURID

Öppet alla dagar 09:00 - 24:00
Kostnadsfritt med djurförsäkring

Passa på att ägarregistrera dig!
För mer information besök
www.djurID.se
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BLI MEDLEM
i Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation. Organisationen består av
länsklubbar, specialklubbar, rasklubbar och verksamhetsklubbar över hela landet.
Som medlem i någon av dessa klubbar är du automatiskt en del av Svenska Kennelklubben.
Klubbarna arbetar för att alla hundar ska födas friska och leva ett gott liv, men också
för att du ska kunna göra roliga och spännande saker tillsammans med din hund.
Du kan också vara med och påverka situationen för hundar och hundägare i Sverige.
Du blir del av en stor gemenskap – vi är omkring 300 000 medlemmar!
Är du medlem i någon av klubbarna har du möjlighet att delta på utställningar, tävlingar,
prov, kurser och mycket annat. Vilken eller vilka klubbar du ska gå med i beror på vad du
är intresserad av att hitta på med din hund.
För att se vilken klubb som passar dig och din hund bäst besök gärna vår webbplats
www.skk.se. Där finns vår medlemsguide som hjälper dig att hitta rätt bland klubbarna
och du kan bli medlem direkt.

SPECIAL- ELLER RASKLUBB

LÄNSKLUBB

Medlemskap ger dig:

Medlemskap ger dig:

• Rådgivning i hundfrågor, även juridiska.
Kontakta SKKs kansli.
• Möjlighet att registrera en valpkull i
SKKs stambok.
• Möjlighet att påverka organisationens
verksamhet genom din klubb.
• Möjlighet att ställa ut din hund på
Stockholm Hundmässa.
• Möjlighet att delta på utställningar, prov
och tävlingar som din klubb arrangerar.
• 20 % rabatt i SKKs webbshop.
• Olika typer av rabatter och förmåner.
Läs mer på din klubbs webbplats,
länkar finns på www.skk.se.

• Rådgivning i hundfrågor, även juridiska.
Kontakta SKKs kansli.
• Möjlighet att registrera en valpkull i SKKs
stambok.
• Möjlighet att påverka organisationens
verksamhet genom din klubb.
• 20 % rabatt i SKKs webbshop.
• Möjlighet att delta på länsklubbarnas
utställningar, lydnadsprov, tävlingar,
aktiviteter och kurser, lyssna på
föreläsningar och medverka på
evenemanget Stockholm Hundmässa
• Rabatt på entréavgiften till alla länsklubbars utställningar och till Stockholm
Hundmässa.
• Tidningen Hundsport, åtta nummer per år
och editioner.
• Tidningen Hundsport Special (digital version).
• Rabatt på hundförsäkring hos Agria
Djurförsäkring.
• Rabatter hos flera andra företag –
läs mer på www.skk.se/medlem

VERKSAMHETSKLUBB
Läs mer på respektive klubbs
webbplats vilka förmåner ett
medlemskap ger dig, länkar
finns på www.skk.se.

BLI MEDLEM!

www.skk.se • 08-795 30 50 • medlem@skk.se
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12 SMARTA
REGLER FÖR
HUNDÄGARE
Plocka upp!

Visa hänsyn mot andra hundar!

Plocka upp efter din hund – hundbajs och
markerande hundar skapar irritation!

Respektera att alla hundar varken vill
eller ska hälsa på varandra!

Håll din hund kopplad!
Visa hänsyn mot din omgivning,låt inte
din hund springa lös på allmän plats!

Inga skällande hundar!
Ingen uppskattar ihållande hundskall!

Inga jagande hundar!
Varken vilda eller tama djur ska jagas
okontrollerat av din hund!

Res med din hund på rätt sätt!
Ta din hund till anvisad plats på allmänna
färdmedel! Lämna aldrig din hund i varm
eller iskall bil, eller kopplad i kofångaren!

Lämna aldrig din hund kopplad
utan tillsyn!
Din hund kan både skada och skadas.
Tillfället gör tjuven!

Visa hänsyn mot andra människor!
Du och din hund behöver inte ta störst
plats i det offentliga rummet!

Utsätt inte din hund för
fyrverkerier!
Smällare och fyrverkerier kan både
skrämma och skada din hund för livet!

Försäkra din hund!
Ha din hund försäkrad – det är den värd!

Behandla din hund med respekt!
En hund är varken en leksak eller en
accessoar!

Ägarregistrera din hund!
Att din hund är id-märkt och ägarregistrerad i DjurID.se är ovärderligt
om din hund kommer bort.

Skäll inte på hunden!
Som hundägare vill man bemötas med förståelse och
respekt. Respekten kan dock aldrig förväntas bli större
än den respekt vi själva visar våra medmänniskor.
Omgivningens attityd till hundar beror ofta på hur vi
hundägare sköter oss och på vilket sätt vi tar hänsyn
till omgivningen. Ansvarsfulla hundägare är de bästa
ambassadörerna för hunden och hundägandet.
Bli en bra hundägare – det vinner alla på!
Mer info: www.skk.se. Följ oss på facebook/skäll inte på hunden.
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Mer information finns
på www.skk.se
och www.köpahund.se.
Våra profilartiklar,
exklusivt producerade för SKK
handlar du enkelt och säkert via
www.webbshop.skk.se.

Läs om vår verksamhet och organisation.

Här kan du läsa mer
om medlemskap.

Hur är det att ha
hund i tätort?

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund.

Gäller från 2016-01-01

Gäller från 2017-01-01 till 2021-12-31

Grundregler

Utställnings- och
championatregler

för medlemmar i Svenska Kennelklubben

SVENSKA KENNELKLUBBEN

Grundregler för medlem
i SKK-organisationen.

SVENSKA KENNELKLUBBEN

Är du intresserad av
hundutställning?

Regler för hundutställning.

Läs mer på

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med cirka 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!

POSTADRESS Box 771, 191 27 Sollentuna
BESÖKSADRESS Rotebergsvägen 3, Sollentuna
TELEFONNUMMER 08-795 30 00
MEJLADRESS kansli@skk.se
WEBBPLATS www.skk.se
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Stolt samarbetspartner sedan 1964

SKK R47 52 000 ex feb 2018. Foton: Camilla Eliasson, Jenny Jurnelius, Mia Sandgren, Susanna Bäckström och SKK.

Köpahund.se och på vår Facebooksida Hund för alla – Köpahund.se

